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 לקיצור המהלך וליישום לתכנון הוועדה לדוח התקציבים אגף הערות

 בתורנויות המועסקים הרופאים של עבודה יום

 רקע

בפתח הדברים נבהיר כי אגף התקציבים תומך בקיצור שעות העבודה הרצופות של המתמחים בישראל, 

 המודלים המתאימים.וסבור כי ניתן וצריך ליישמו בהיקף משמעותי כבר בטווח הזמן הקרוב תחת 

ברצוננו להודות לשותפינו בוועדה על הדיונים ועל המאמץ לבחון כיצד ניתן ליישם את המהלך לקיצור יום 

העבודה של הרופאים המועסקים בתורנויות. אין חולק על כך ששעות העבודה בתורנות מביאות לשחיקת 

 שיפור איכות הטיפול בחולים.  הצוות הרפואי, ועל כך שיש להביא לשיפור רווחת המתמחים, תוך

, לצורך תכנון ויישום 2021באוקטובר  14-הוועדה ליישום קיצור התורנויות הוקמה על ידי שר הבריאות ב

קיצור יום העבודה של הרופאים המועסקים בתורנויות. תפקידי הוועדה, כפי שהוגדרו בכתב המינוי שלה, 

ם, ולגבש המלצות ביחס ליישום המתווה. לאור זאת ציפינו הם בין היתר לטייב ולנתח את נתוני בתי החולי

כי בוועדה יתקיימו דיוני עומק בנתונים הרלוונטיים, יעלו הקשיים הכרוכים ביישום הקיצור וכן יתקיימו 

דיונים מעמיקים אודות הפתרונות האפשריים והרצויים, זאת בייחוד כאשר קיימות תפיסות מקצועיות שונות 

 והתנאים הנדרשים לצורך מימוש הקיצור. לעניין הישימות 

יש לציין כי במסגרת עבודת הועדה הוצג ניתוח מקצועי, יסודי וחשוב ובו מיפוי כוח האדם הרפואי בישראל 

והקשיים הצפויים למערכת הבריאות בשנים הקרובות. עבודה זו ממחישה את האתגר איתו יש להתמודד 

ה למסקנה לפיה לא ניתן להתבסס על תוספות כוח אדם במסגרת המאמץ לקיצור התורנויות, ומוביל

משמעותיות ככלי לטובת יישום הקיצור, ויש לפנות למודלים או פתרונות שמאפשרים את הקיצור ללא 

 צורך בהסתמכות זו.

כמו כן, ראוי לציין את השאיפה לשינוי צורת העבודה במלר"ד שהוצגה בפני הוועדה בישיבתה האחרונה. 

עם זאת, לא התקיים לגביה דיון מקיף ומעמיק בוועדה,  –י מדובר בכיוון נכון לחיזוק הרפואה אנו מאמינים כ

ואף לא הוצג אף מודל אופרטיבי לתצורת העבודה המוצעת. לפיכך, אין לנו אלא לברך על הכיוון, אך 

 נדרשת עבודה מקצועית נוספת על מנת לייצר את השינוי המבוקש.

אות הציע אינו ישים בטווח הארוך, אינו מבטיח את קיצור התורנויות לצד זאת, המודל שמשרד הברי

לא ניתן במחלקות הרלוונטיות, ואף מוביל לפגיעה במערכת הבריאות ובמתמחים עצמם. אנו מאמינים כי 

. כבר היום אין בנמצא כוח אדם מספק בפריפריה להתעלם מבעיות היסוד המוצגות בדוח ולא מקבלות מענה

את התקנים אותם מציג משרד הבריאות בדוח כתנאי בסיסי ליישום מתווה הקיצור, והדבר על מנת לאייש 

רק צפוי להחריף בשנים הקרובות. עמדה זו הוצגה על ידינו וכן על ידי חברי צוות נוספים במהלך הדיונים 

 אך לא מצאה מקום בדוח המציג את עמדת משרד הבריאות. 

http://www.mof.gov.il/
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במתן "בשורה" שאיננה ריאלית ולא ביצירת תכנית אמיתית  לצערנו הרב בחר משרד הבריאות להתמקד

עם היתכנות יישומית אשר מתחשבת במגבלות האיוש, ונראה כי בכוונת המשרד לטמון ראשו בחול ולקוות 

כי הסופה תחלוף. על אף שדרשנו מספר פעמים, במהלך דיוני הוועדה ומחוץ להם, כי מסקנות הוועדה 

, הדוח שהופץ אינו משקף באופן מלא את העמדות שהוצגו על ידי חברי ישקפו נאמנה את עמדות חבריה

 הוועדה בנושאים השונים. 

כאשר מתעלמים מהניתוח  נראה כי המטרה סומנה מראש, ללא קשר לנתונים, לעובדות ולמצב בשטח.

קשה יהיה להגשים את המטרה. נבהיר כי אנו סבורים  –העובדתי ומבססים מודל על תקוות ושאיפות 

שקיימות דרכים שונות למימוש קיצור התורנויות, אך לצערנו כל ניסיון לטעון אחרת בוועדה זכה 

  להתעלמות.

במסמך זה נפרט את ההשגות העיקריות שלנו מהמודל שמציע משרד הבריאות וכן נצביע על הפתרונות 

 האפשריים ליישום קיצור התורנויות כבר בזמן הקרוב. 

 

  הבריאות משרד נהלותוהת בוועדה הדיונים מהלך

 הוועדה להקמת הוביל אשר ההיתר חתימת טרם הבריאות משרד התנהלות

 2021באוקטובר  6-עוד בתחילת הדיונים לקראת החתימה של שרת הכלכלה על היתר העבודה לרופאים ב

ת הציג משרד הבריאות תמונת מצב לפיה ניתן ליישם את קיצור התורנויות בבתי החולים בפריפריה במרבי

 תקנים. 92המחלקות הלא כירורגיות וכן בכלל המלר"דים והפנימיות בארץ וזאת בתוספת של 

בהמשך חזר בו משרד הבריאות מן האפשרות ליישם את המתווה בפנימיות ובמיונים בכל הארץ, ולבסוף 

וגע חלקים אלו הוצאו מהיקף ההיתר. בהתבסס על המסכת העובדתית אשר הוצגה על ידי משרד הבריאות בנ

למשאבים הנדרשים הן בהיבטי התקנים והן בהיבטי התקציב, סיכמו שרי הבריאות, הכלכלה והאוצר כי 

לטובת קיצור התורנויות ועמידה במגבלת שש ₪ מיליון  30מליון ש"ח ) 66יוקצו לטובת יישום ההיתר 

(, 2022דינה לשנת שכבר הוקצו עבור מטרה זו במסגרת תקציב המ₪ מיליון  36תורנויות בחודש, נוסף על 

תקני המתמחים אותם הגדיר משרד הבריאות כנדרשים ליישום. אומדנים  70בתוכם מגולמים, בין היתר, 

 אלו של משרד הבריאות היו הבסיס למתווה ההיתר על שנחתם ידי שרת הכלכלה. 

 הביניים דוח וגיבוש הוועדה דיוני

אגף התקציבים, קשיים עליהם יש להתגבר לצורך במהלך דיוני הוועדה הציגו משתתפים רבים, ובהם נציג 

יישום הקיצור, וכן עמדות לגבי האופן בו יש לפתור קשיים אלו. עמדות אלו לא מצאו את דרכן לדוח משרד 

חברי ועדה רבים נגד חלק מן התבטאו הבריאות. לא בכדי בדיון שהתקיים בנוגע למסקנות דוח הביניים 

 שר לצפי היישום. המסקנות המוצגות גם כעת בדוח בא

http://www.mof.gov.il/
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הוצגו לראשונה בדוח  out-opt-מעבר לכך, חלקים שלמים ובהם נושא המלר"דים, תוספות התקנים, ו

מבלי שנידונו בוועדה, ונידונו רק לאחר כתיבתן בקצרה ובאופן לא ממצה. בנוסף, הערות חברי  הביניים

לא באו לידי ביטוי בדוח הסופי הוועדה על טיוטות הדוח שהופץ לא הועברו ליתר המשתתפים, ומרביתן 

 שמציג משרד הבריאות. 

 

 ישים אינו המוצע המתווה

דוח הביניים מתייחס בהרחבה לסוגיית היצע הרופאים הצפוי בישראל, ולהשפעת ההיצע על האפשרות 

ליישום המתווה. על אף הניתוח המרשים והמסקנות הברורות העולות ממנו, לפיהן ככל ומהלך קיצור שעות 

דה יתבסס על מודל אשר דורש תוספת רופאים משמעותית על מנת לפצות על אובדן שעות הבוקר של העבו

טיוטת דוח  –המתמחים  לא יהיה ניתן ליישמו מבחינה פרקטית עקב מחסור ברופאים כבר בשנים הקרובות 

ורים כי אנו סב –הביניים אינה מתייחסת כלל לפתרונות מחויבי המציאות הנדרשים לאתגר. לאור זאת 

המתווה כפי שהוצע איננו ישים, ויש להתייחס לפתרונות נוספים כדי שקיצור התורנויות יוכל להיות מיושם 

 במציאות. 

 ברופאים הצפוי המחסור

רופאים  3.1-, ועומד על כOECD-מספר הרופאים בישראל כיום נמוך מעט מן הממוצע בקרב מדינות ה

, בין היתר בזכות רופאים OECD-רופאים גבוה ממוצע ה לאלף נפש. בעבר, ישראל התאפיינה במספר

שעלו ארצה בגל העלייה מברית המועצות לשעבר, אך בטווח הבינוני צפוי מחסור ברופאים ממספר סיבות 

ובהן יציאה לפנסיה של רופאים רבים, רפורמת יציב אשר פסלה לימודי רפואה במדינות ברית המועצות 

רופאים כיום(, וכן בשל העובדה שאין יכולת להשפיע על היצע הרופאים מן ה 26%-לשעבר )מהן מגיעים כ

 בטווח הקצר והבינוני בשל משכי ההכשרה הארוכים שלהם.

, עם כניסתה של 2026-השילוב בין גורמים אלו צפוי להוביל לצניחה במספר מקבלי הרישיונות החדשים ב

ם להתחלת התמחות ולביצוע תורנויות כפועל רפורמת יציב לתוקף. מקבלי הרישיונות החדשים הם המועמדי

יוצא מכך, מאחר והרוב המוחלט של התורנויות מבוצעות כיום על ידי המתמחים. יש למצוא מתווה אשר 

 מתחשב בעובדות המציאות. 

 2027-2022תחזית מקבלי רישיון רפואה חדשים בשנים 

http://www.mof.gov.il/
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 : מנהל תכנון אסטרטגי וכלכלי, משרד הבריאותמקור

 שאת ביתר הפריפריה על להשפיע צפוי ברופאים הצפוי המחסור

כיום ישנו מחסור ברופאים המתמחים במספר התמחויות ספציפיות, וברופאים ומתמחים באזורי הפריפריה, 

בהם הוחלט להתחיל במתווה קיצור יום העבודה. כפי שהעידו מספר מנהלי בתי חולים פריפריאליים בצוות, 

מתמחים באזורים אלו, וישנם תקנים פנויים בחלק מבתי החולים ללא מועמדים כבר כיום ישנו קושי בגיוס 

 מתאימים לאיישם. 

בניתוח מספר התקנים הקיימים בבתי חולים ממשלתיים לעומת האיוש בהם, ניתן לראות כי בבתי החולים 

 הפריפריאליים שיעור התקנים הפנויים גבוה יותר, דבר המצביע על קושי באיוש. 

 
נים לא שיעור תק

 מאויישים

 6.8% זיו

 6.4% פוריה

 5.1% נהריה

 3.5% ברזילי

 2.7% ממוצע מרכז

 : נתוני נציבות שירות המדינה, עיבוד אגף תקציבים באוצרמקור

 רפורמת יציב שתוארה מעלה צפויה להשפיע ביתר שאת על אזורי הפריפריה וזאת משתי סיבות מרכזיות:

להתמחות בבתי החולים במרכז הארץ הן משיקולי בחירת אזור ככלל, מרבית המתמחים מעדיפים  .1

מגורים, והן משיקולי קריירה ורמת ההתמחות. כפועל יוצא, המתמחים ה"נחשקים" יותר, בוגרי 

הארץ והמדינות המאושרות מצליחים להתקבל להתמחויות בבתי החולים ה"נחשקים" במרכז, 
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חים בוגרי מדינות חו"ל לא מאושרות. בגרף ואילו בתי החולים הפריפריאליים נשארים עם מתמ

מטה ניתן לראות כי חלק ניכר מבתי החולים המיועדים להיכלל במתווה קיצור יום העבודה הם 

מהמובילים בשיעור המתמחים בוגרי מדינות לא מאושרות, מה שמעיד על המצוקה הקשה שאליהם 

חשבון השלכות קיצור יום העבודה ייקלעו בתי חולים אלו בשנים הקרובות, וזאת בטרם נלקחות ב

בעוד שעד כה בתי החולים הפריפריאליים הסתפקו במתמחים "פחות נחשקים", בעוד מספר  –

 שנים המחסור במרכז הארץ יביא לכך שקשיי האיוש יתגברו עוד יותר. 

 2021אחוז המתמחים בוגרי חו"ל ממדינות לא מאושרות לפי בית חולים, 

 

על היצע הרופאים במחוזות הפריפריה הוא מספר הבוגרים אשר גרו גורם נוסף אשר משפיע  .2

במחוזות הללו במקור. ממספר מחקרים עולה כי הגורם המשמעותי ביותר המשפיע על בחירתו 

בבחינת מקבלי רישיונות רפואה  1של רופא לעבוד בפריפריה הוא מגורים במקור באותו האזור.

מחוזות הפריפריה שיעור גדול יותר מבין הבוגרים למד לפי אזור מגורים קודם, עולה כי דווקא ב

מן הבוגרים ומחוז  49%-במוסדות חו"ל שאינם מאושרים עוד, כאשר במחוז הצפון מדובר על כ

. בהתאם, לאחר יישום רפורמת יציב 26%מן הבוגרים, למול ממוצע ארצי של  37%-דרום על כ

גדולה מן הירידה הארצית, ובפרט באוזר צפוי מספר הבוגרים ממחוזות הפריפריה לרדת בחדות 

 הצפון, בו שבעה מתוך עשרת בתי החולים בהם יוחל מתווה הקיצור.

 2021-2018התפלגות מקבלי רישיון רפואה לפי מקור מוסד לימודי ואזור מגורים, ממוצע בין 

                                                 
1

periphery-residents-medical-https://brookdale.jdc.org.il/publication/attracting-מחקר של ברוקדייל  

/agreement-collective-2011-following-crisis-tiesspecial-medical  

reports-supervisor-https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/salary- -מחקר של אגף שכר 

-2019-service-state-report-supervisor-reports_salary-supervisor-2019/he/salary-service-state

 accessible.pdf 
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בבתי בהינתן גורמים אלו, ניתן להסיק כי לאחר כניסתה לתוקף של רפורמת יציב הפגיעה 

החולים במרכז תהיה פחותה בהרבה מזו שבפריפריה. בהתבסס על תחזית משרד הבריאות 

למספר מקבלי הרישיונות בשנים הקרובות ועל פי נתוני ההסתברות להתחלת התמחות על 

פי מקום הלימוד של הבוגר, ניתן לייצר תחזית למספר המתמחים הצפוי בקירוב בכל אחת מן 

גות מקומות התעסוקה תישאר כפי שהייתה בשנים האחרונות עד השנים. אם נניח כי התפל

תשתנה ההתפלגות בהתאם לשיעור הלומדים בכל מחוז  2026-2027, ובשנים 2025לשנת 

-, בדרום בכ40%-במדינות אשר נפסלו מתוקף רפורמת יציב מספר המתמחים בצפון יקטן בכ

יותר מאחר ואזור המרכז . עם זאת, צפויה הסטה משמעותית עוד 19%-, ובמרכז בכ27%

נחשק יותר להתמחויות על ידי המתמחים, ולפיכך הוא צפוי למשוך מתמחים למילוי שורותיו 

על חשבון הפריפריה. ככלל, כל משרה חדשה שתפתח במרכז תוביל בהסתברות גבוהה 

ישמר מספרם של המתמחים  2026-2027לאבדן כוח אדם בפריפריה. תחת הנחה שבשנים 

פת הגידול הטבעי האופייני להם, כמעט ולא יוותרו מתמחים אשר יגיעו במרכז, בתוס

 לפריפריה. התחזית הבאה מציגה את הטווח שבין שני התרחישים שתוארו:

  תחזית מקבלי הרישיונות לפי מקום התמחות צפוי
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 על אף תמונה ברורה זו של מחסור חריף במועמדים להתמחות בשנים הקרובות, אשר מתוארת בהרחבה

ללא התמודדות עם אתגר לא הוצגה כל תכנית פעולה להתגברות על מכשול מהותי זה בדוח הביניים. בדוח, 

כוח האדם, לא ניתן יהיה לקצר את יום העבודה של המתמחים, במודל המתבסס באופן כה משמעותי על 

ה זו איננו בר תוספת כוח אדם אותו הציג משרד הבריאות, ולפיכך כל מתווה שאינו מציג פתרון לסוגי

 קיימא. 

  במתמחים אפשרית מפגיעה מתעלם המוצע המתווה

קיצור שעות התורנות במודל אותו הציע משרד הבריאות מביא לאובדן המקסימלי של שעות עבודת בוקר 

של המתמחה. באופן זה המודל אותו מציע משרד הבריאות מביא הן לפגיעה המקסימלית האפשרית בשכר 

המקסימלית האפשרית במספר שעות ההכשרה של המתמחה. לא ניתן לבחון חלופות  המתמחה והן לפגיעה

שונות כאשר מתעלמים מההשפעה על השכר ועל אורך ההתמחות. נכון היה למפות כיצד מודלים שונים 

 ישפיעו על שעות ההכשרה ועל השכר ולבחור במודל אשר מציע את הפגיעה המינימלית בשניהם.

עה בשכר ובהכשרה למינימום האפשרי, ניתן לפעול במספר דרכים, ובהן אימוץ על מנת לצמצם את הפגי

מודל בו הפגיעה בשעות ההכשרה קטנה יותר, או יישום צעדים לשינוי מבנה ההכשרה באופן מיידי, תוך 

מיקוד הכשרת הרופא בתכנים הרלוונטיים ביותר ובחינה של מענים משלימים לטובת קיום מלוא תקופת 

 ושה למומחה. ההכשרה הדר

 אחרים צרכים חשבון על תבוא הבריאות משרד שדורש כפי תקינה תוספת

בטווח הארוך הסתמכות בלעדית על תקינה כמענה לאבדן שעות הבוקר עלולה לייצר עודפי מומחים 

בהתמחויות בהן אין לכך הצדקה בשל עודף מתמחים בזמן נתון. כמו כן, להתבססות על תוספות תקינה 

http://www.mof.gov.il/
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צפויה להיות השלכה על היקף התפתחות מערכת הבריאות. כפי שהוצג מעלה, וכן גם בטיוטת משמעותיות 

דוח הביניים, המחסור הקיים בכוח אדם לצד מודל הדורש תוספת רופאים משמעותית לא תאפשר המשך 

גידול ברמת הפעילות במערכת הבריאות, מאחר ואין די רופאים לשם כך. כלומר, התכנית אשר מוצגת 

פתיחת מיטות עתידית בכלל בתי החולים, בין אם הם נוטלים  על חשבוןטת דוח הביניים סביר שתבוא בטיו

 חלק במתווה ובין אם לאו.

אין בטענתנו זו כדי לנסות ו'לחסוך'  -נשוב ונדגיש כי בניגוד למשתמע מגורמים שונים במשרד הבריאות

מלשח לטובת יישום ההיתר. אלא  66ב כסף ו/או משאבים. אנו עומדים באופן מלא בהתחייבות לתקצ

אנו שבים ומסבירים כי המודל  -שכחברי וועדה שמונתה ע"י שר הבריאות לטובת קביעת מתווה הקיצור

 המוצע איננו ישים ואף מזיק. 

 הקיצור מתווה יישום לצורך האפשריים הפתרונות

 היישום קשיי את מצמצם אשר מודל גיבוש

מודלים שונים לקיצור תורנויות להם השפעות שונות על מספר שעות במהלך דיוני הוועדה עלו מספר 

העבודה הכולל של המתמחים, מספר התורנויות שלהם, וכן על מספר שעות ההכשרה שלהם )המוגדרות 

ומודל המשמרות )בו יעבדו  16+2-כשעות החפיפה עם המומחה(. כפי שניתן לראות מהשוואת מודל ה

 26שעות בין משמרות( למצב הקיים היום ) 24תוך מנוחה ממוצעת של  שעות, 12הרופאים במשמרות של 

 שעות(, ישנה שונות דרמטית בהשפעות המודלים השונים.   

 

לאור השונות הקיימת, יש למקד את הפתרונות בצרכים הנובעים מכל מודל ומודל, בהתאם ליישום שלהם 

 השליליות המועטות ביותר. במחלקות השונות בפועל, וכן לבחור במודלים להם ההשלכות 

יש לציין כי לאחרונה הוצגו הן ע"י נציגי מתמחים, והן ע"י רופאים בכירים ומנהלי מחלקות, מודלים נוספים 

אשר מספקים מענה לאתגרים משמעותיים העולים מקיצור התורנויות, אך לצערנו לא התקיים בהם דיון 

http://www.mof.gov.il/
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קשיים שהינם כאין וכאפס לעומת קשיי היישום במודל מעמיק, תוך ביטולם עקב טענות על "קשיי יישום"; 

 משרד הבריאות בתחומי ההכשרה, השכר, והיקפי כוח האדם.

 ההכשרה תקופת את לייעל יש הבריאות משרד מודל את ליישם ורוצים ככל

ככל ויוחלט ע"י כלל הגורמים כי יש לפעול במודל שהציג משרד הבריאות, על אף הפגיעה המסתמנת 

שכר, יש לייעל את תקופת ההכשרה של המתמחים מאחר ואין די כוח אדם כדי לפצות על אבדן בהכשרה וב

אבדן  -שעות הבוקר הצפוי. מאחר וזמן הנטו של מתמחה במחלקה אינו שווה לזמן הברוטו של המתמחה

מתמחה אחד בבוקר מצריך יותר ממתמחה אחד נוסף המועסק במשרה מלאה. מרבית הפער בין זמן המתמחה 

רוטו לזמן המתמחה נטו נובע מסילבוס ההכשרה כיום. הפער בין זמן הנטו לברוטו בישראל הינו הגדול ב

ביותר בקרב המדינות שנבחנו בכל אחת מן ההתמחויות. עבור מתמחה ברפואה פנימית למשל, מתוך 

הם מזמנו אינו עובר במחלקת האם בה הוא מתמחה. התייעלות בזמנים ב 23%-שנים, כ 4התמחות של 

 המתמחה אינו במחלקת האם יכולה לגשר על חלק נכבד מפער כוח האדם הקיים במערכת.

 לקיצור אחד מודל לקבע אין

מחלקת הייחוס אליה התייחסה הוועדה בכל דיוניה היתה אך ורק המחלקה הפנימית. עם זאת, למחלקות 

 שונים לטובת הקיצור בהן.  אחרות מאפיינים ייחודיים להם השפעה על אופי העבודה וההתאמה של מודלים

לאור זאת, לטעמנו אין לכבול למודל ספציפי, ויש להשאיר מגוון רחב של אפשרויות אותן יגבשו בתי 

החולים והמחלקות בשטח בהתאם לצרכיהם הפרטניים. נציין בהקשר זה כי גם נוסח ההיתר הנוכחי אינו 

 מגביל את יישום הקיצור למודל זה או אחר.

 הבחירה אפשרות את םלמתמחי לתת יש

ההשלכות המלאות של מהלך קיצור יום העבודה טרם התבררו עד תומן. הדבר נכון הן בהיבטי משך 

ההכשרה ואיכותה והן בהיבטי השכר אותו יקבלו מתמחים אשר יעברו לעבוד במודל ההעסקה החדש, תחת 

 קיצור יום העבודה.

ברפואה במדינות אחרות בעולם, אנו סבורים כי יש  לפיכך, ובאופן דומה לנהוג בנוגע לתורנויות מתמחים

לאפשר למתמחים לבחור להמשיך ולעבוד במצב הקיים במקרים בהם הם מעוניינים בכך, כאשר ברירת 

המחדל תהיה כי ישונה מבנה ההעסקה למתכונת של קיצור יום העבודה. נציין כי גם לעמדת משרד הבריאות 

בכל כונת העבודה הקיימת בסופי השבוע, אך בניגוד לנעשה יש לאפשר למתמחים בחירה להמשיך במת

 , רק בסופי השבוע, ולא בכלל מתכונת העבודה. המדינות שנסקרו
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